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Beste bewoner van Vastenavondkamp,

Met het Buurtbudget bepalen bewoners samen wat zij belangrijk vin-
den voor hun wijk. De gemeente stelt hier in 2021 een totaalbedrag van 
€ 90.000 voor beschikbaar. 

In ronde 1 hebben de bewoners die mee hebben gedaan, het totaal-
budget van € 90.000 verdeeld over 12 thema’s. In ronde 2 hebben diver-
se bewoners uit de wijk ideeën ingediend. 

Op maandag 14 juni start ronde 3 en mag iedere bewoner van Vaste-
navondkamp  stemmen op de projecten die meedoen met het Buurt-
budget. Je mag meestemmen als je 13 jaar of ouder bent en in Vas-
tenavondkamp woont. De stemronde loopt van maandag 14 juni t/m 
zondag 27 juni 2021.

Hoe werkt het?
Ga naar www.buurtbudget.venlo.nl en log in met je account. Heb je nog 
geen account? Maak er dan snel een aan! 

Er zijn 12 thema’s. Voor ieder thema vul je 3 stemmen in. Je mag ze ver-
delen zoals je zelf wilt. 
Let op! Je kunt pas verder naar een volgend thema als je 3 stemmen 
hebt ingevuld. 

Alvast bedankt voor je stem!

Vragen?
Mobiel: 06 - 185 185 92 (op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur)
E-mail: buurtbudget@venlo.nl
Inloopmiddag op het Buurtpunt (woensdag 16 en 23 juni van 13.00 tot 
17.00 uur)

Meer informatie? Kijk op www.buurtbudget.venlo.nl 





AANTREKKELIJKE OMGEVING > beschikbaar budget € 12.885

Behoud dierenweide in de wijk  - € 5.000

Sinds enige jaren is in de wijk aan de Diependijkstraat een dierenwei-
de gevestigd waar ouders met hun kinderen erg van genieten. Kinderen 
kunnen de dieren aaien, voelen en voeren. Hierdoor kunnen kinderen 
meer te weten komen over de dieren. Veel kinderen hebben namelijk 
geen huisdier. In onze wijk zijn wel speelplekken voor kinderen, maar 
daar komen kinderen niet in aanraking met dieren. Daarom heeft de 
dierenweide ook een educatieve functie. De dierenweide is een ont-
moetingsplek voor velen, waar in onze wijk grote behoefte aan is. Ter 
overbrugging van de kosten van de dierenweide wordt een bijdrage uit 
het Buurtbudget gevraagd.

Wijk Walk - € 10.000

We zetten een looproute uit door Vastenavondkamp, met paaltjes of 
bordjes en/of QR-codes, een audiotour of een app. In een vrij uurtje kun 
je die route gaan lopen. 



Op de route leer je leuke weetjes over de wijk. Wat zit er achter het huis 
met de beelden in de tuin? Waar stond de boerderij Vastenavondkamp, 
die ervoor zorgde dat onze wijk zo heet? Welke beroemde mensen heb-
ben we in de wijk, welke culturen en nationaliteiten? Welke leuke speel-
plekken en welke (verborgen) stukjes natuur? We doen een feestelijke 
opening, als de looproute klaar is. 

Op verschillende plekken op de route is er een klein optreden van wijk-
bewoners. Bijvoorbeeld op een punt staat een rapper, op een ander 
punt staat een bandje, weer ergens anders kinderen met een toneel-
stukje of liedje, enzovoort. De route is blijvend in de wijk, voor alle bewo-
ners en andere mensen die door de wijk willen lopen. Het is een leuke 
activiteit en je wordt er actief van. Misschien kunnen we de route ook 
nog verdelen in een route voor kinderen (korte route) en volwassenen 
(langere route).

Schone wijk - € 2.000

Een campagne maken in verschillende talen om bij de wijkbewoners 
meer bewustzijn te creëren om de wijk schoon te houden en geen afval 
te dumpen. Dat scheelt veel werk voor de vrijwillige opruimploegen die 
onze wijk wekelijks schoonhouden



Uitleenservice tuingereedschap - € 5.000

Een uitleenservice voor tuingereedschap opzetten, waar alle bewoners 
uit de wijk gebruik van mogen maken. Denk bijvoorbeeld aan een gras-
maaimachine, heggenschaar, kruiwagen, snoeischaar, bezem etc.



DUURZAAMHEID > beschikbaar budget € 6.731

Insectenstrook Geresstraat - € 500

Het aanleggen van een insectenstrook op het grasveld achter de los-
se flat aan de Geresstraat. Met infobordjes zodat de wijk kan zien wat 
er groeit en bloeit. De strook mag niet gemaaid worden (maai me niet 
strook). De strook laat kinderen zien dat insecten belangrijk zijn voor 
onze bloemen en planten. De strook kan ook gebruikt worden als les-
materiaal voor de Mikadoschool.

Ga samen voor groen - € 5.000

Veel voortuinen in Vastenavondkamp zijn helemaal betegeld, liggen vol 
met steentjes of liggen er verloren bij. Met dit project willen we de stra-
ten groener en aantrekkelijker maken. Samen met de buren maken we 
de omgeving minder stoffig, schoner en aantrekkelijker voor mens en 
dier. Tegels er uit, planten er in!



GROEN > beschikbaar budget € 9.615

Vergroening Verboeckhorststraat - € 900

De Verboekhorststraat aantrekkelijker maken door aan de 3 lantaarn-
palen bloembakken (hanging baskets) te hangen. De buurtbewoners 
zijn bereid tot verzorging en water geven van de bloemen.

Nieuwe groene haag - € 1.500

Aan de achterzijde van de 2 losse flats aan de Geresstraat een mooie 
diervriendelijke haag van ongeveer 0,75 cm hoog plaatsen. De huidige 
haag is kapot op vele plekken. De haag trekt veel vogels aan. De haag 
moet groenblijvend en onderhoudsvriendelijk zijn.



Fleurige lente – € 5.000

Nederland staat bekend om haar lentebloemen zoals narcissen, hya-
cinten, maar vooral tulpen. Ter verfraaiing van de wijk kunnen we in het 
najaar gezamenlijk bollen planten. Op een centrale plek in de wijk kan 
iedereen die het wil een mooie gemengde zak met bloembollen opha-
len om vervolgens te planten in de tuin of in een bloembak op het bal-
kon. In de lente hebben we dan in de hele wijk mooie bloemen.

Plantenbakken aan lantaarnpalen – € 2.400

Aan de lantaarnpalen in de Geresstraat, plantenbakken hangen en vul-
len met groen en bloemen.



JEUGD EN JONGEREN > beschikbaar budget  € 9.038

Bijdrage voor kunstgras trapveld Sparrenstraat – € 9.000
 

Wij hebben in Blerick/Vastenavondkamp geen goed voetbalveld! We 
hebben velden waar weinig mensen op sporten vanwege de slechte vel-
den. Ik hoor van veel meer jongeren dat ze dit ook een probleem vinden. 
Wij vragen een bijdrage voor het opknappen van het trapveld aan de 
Sparrenstraat.

Multicultureel voetbaltoernooi - € 5.000

Een multicultureel voetbaltoernooi organiseren in sporthal Egerbos. 
Planning december 2021. 

Zie voorbeeld uit Hengelo https://www.aunitoernooi.nl 



Speeltoestel van Stockhemstraat – € 6.000

een extra speeltoestel plaatsen voor kleine kinderen bij het bestaande 
speeltuintje aan de van Stockhemstraat.

Bijdrage speeltoestel Mikado – € 4.000

In onze wijk willen we als bewoners, meer ontmoetingen creëren maar 
dan vooral gericht op onze kinderen / jeugd. Bij de  basisschool Mikado 
liggen plannen om te ontwikkelen naar de gezonde basisschool van de 
toekomst. Bij deze basisschool hoort gezonde voeding en het onderdeel 
meer bewegen. De school stelt de speelplaats open voor het spelen van 
de kinderen van de wijk. 



In de toekomst willen we kijken in hoeverre de speelruimte bij de Drie 
Decembersingel en de Alberickstraat zo ontwikkelt wordt, dat dit toe-
gang verleent voor gezinnen met hun jonge kinderen en aan de jeugd 
om hier op een fijne manier samen te spelen en te bewegen. Hier zijn 
nieuwe speeltoestellen en een nieuwe speelomgeving voor nodig. Zover 
zijn we nog niet, maar een 1e stap zou zijn om te kijken naar een nieuw 
speeltoestel voor de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. De school draagt een ge-
deelte bij en wij als ouders, bewoners van deze wijk willen 
middels dit project een steentje bijdragen. Een steentje bijdragen is 
weer een onderdeel van de ontwikkeling van vreedzame school naar 
een vreedzame wijk. Het is belangrijk dat in onze wijk we meer saamho-
righeid krijgen en door ontmoetingen zien we hier een kans. Door ont-
moetingen leren we elkaar beter kennen en hebben meer oog en oor 
voor elkaar. Het is de jeugd, onze kinderen, die ons verbindt. Door een 
mooi toestel neer te zetten wat gebruikt kan worden door de kinderen 
van de wijk is een 1e stap gezet om ontmoetingen tussen kinderen en 
hun ouders te laten plaatsvinden. Op een steenworp afstand is nu ook 
een watervoorziening/waterpunt neer gezet waar men water kan tap-
pen. Zo langzaamaan wordt het een ontmoetingsplek voor ons als be-
woners van de wijk Vastenavondkamp. In dit project doen wij als ouders, 
bewoners, school en de gemeente mee. Zo gauw als we groen licht heb-
ben voor dit project kunnen we aan de slag. De geraamde kosten liggen 
op €18.000. Er is een offerte opgevraagd waarbij de aanschaf en plaat-
sing van het speeltoestel in is meegenomen. De school draagt € 14.000 
euro bij. Met o.a. het buurtproject willen we de rest aanvullen.

Speeltoestel Geresstraat – € 9.000

Een extra speeltoestel plaatsen voor kinderen tot 10 jaar, bij het be-
staande speeltuintje



KUNST EN CULTUUR > beschikbaar budget € 2.310

Documentaire over de wijk Vastenavondkamp – €2.310

Een leuke positieve documentaire over de wijk Vastenavondkamp ma-
ken.

Muziek Match – € 2.310

We zoeken mensen uit de buurt die samen willen zingen of muziek ma-
ken. Op 1 avond in de week zetten we de deuren van bijvoorbeeld het 
Muspelheim open. Of we beginnen klein op Alberickstraat 40. We zor-
gen dat er een professionele muzikale begeleider aanwezig is, bijvoor-
beeld een pianist of gitarist. Wie mee wil komen zingen of jammen is 
welkom. We kijken dan hoe we verder kunnen gaan. Willen mensen een 
band starten? Een buurtkoor? Rappen? We matchen mensen die het-
zelfde leuk vinden en geven daar vorm aan. Voor 2 maanden wekelijkse 
jamsessies, inclusief muzikaal begeleider, werving en voorbereiding



I have a dream 
Kunst-/fotoreportage voor vluchtelingenkinderen – € 2.310

Veel jongeren die uit een oorlogsgebied komen hebben helaas nog te 
kampen met nachtmerries, maar blijven met al hun problematieken 
toch hun uiterste best doen om een plekje in de nieuwe samenleving 
te vinden. Ze ontwikkelen zichzelf geleidelijk met de Nederlandse taal. 
Vaak weten ze niet hoe ze hun gevoelens en pijn kunnen vertalen. hun 
talenten en idealen een podium te bieden. Het maken en exposeren van 
een kunstwerk resulteert misschien de jonge vluchteling een gevoel van 
trots, hoop en eigenwaarde terug te geven. Middels een kunst/fotore-
portage hopen wij trauma’s te verwerken door deze kinderen en dat ze 
hun obstakels om zetten in een mooie toekomstdroom. Het resultaat ho-
pen we dan op verschillende locaties te kunnen tentoonstellen. Hopelijk 
kunnen we hiermee verschillen overbruggen en begrip en bewustzijn 
stimuleren. Kunst draagt bij aan het verbinden van gemeenschappen. 
Het doel is om vluchtelingjongeren zelf hun verhaal te laten vertellen en 
het beeld over vluchtelingen positief te beïnvloeden door hun talenten 
en idealen een podium te bieden.



LEREN EN WERKEN > beschikbaar budget € 3.269

Informatiemarkt leren en werken - € 3.269

Een participatiemarkt in de wijk organiseren voor de bewoners. Veel van 
deze bijeenkomsten worden georganiseerd in de stad. Als het lokaal 
wordt georganiseerd kunnen ook wijkondernemers en vrijwilligersorga-
nisaties zich presenteren om mensen te motiveren om bij hun betaald 
werk of vrijwilligerswerk te komen doen. Kan worden georganiseerd in 
samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek of Incluzio Sociale Basis.



OMGAAN MET ELKAAR > beschikbaar budget € 5.000

Verhalen op tafel - € 2.000

We zoeken mensen uit de buurt die samen willen eten en verhalen ver-
tellen (storytelling). We beginnen klein op Alberickstraat 40. Iedereen 
neemt iets te eten mee en we gaan samen rond de tafel zitten. De deel-
nemers krijgen van tevoren een thema mee. ‘De reis’, ‘familie’, ‘geheim’, 
‘mooiste land’, noem maar op. De opdracht is: vertel in maximaal 7 mi-
nuten een waargebeurd verhaal rond dit thema. Als mensen het willen, 
maken we van de mooiste verhalen een voorstelling/presentatie. De 
verhalen kunnen ook worden omgezet in beelden/tekeningen/schilde-
rijen of er kan muziek bij worden gemaakt.

4U Buurthuis - € 5.000

Wij willen heel graag een sfeervolle, gezellige en veilige ontmoetings-
plek creëren voor en door de wijk; Buurthuis 4U. Het idee is om talen-
ten te stimuleren en te begeleiden waar nodig. Het doel is om jongeren 
meer van de straat te halen, hen een nuttig doel aan te bieden en te 
laten inzien dat er meer is in het leven.



Zoom in op je buur(t) - € 1.000

We organiseren een videoproject. Wijkbewoners, jong en oud, kunnen 
meedoen. De opdracht is: maak een positief filmpje over je buurman, 
buurvrouw, buurkinderen (of allemaal). Presenteer ze in een kort filmpje 
van 1 tot maximaal 5 minuten. Je mag het thema ‘buren’ breed zien. Als 
er twee straten verder iemand woont die je heel graag wil filmen, dan 
mag dat ook. 

Het gaat erom dat we positieve filmpjes maken over elkaar in onze 
buurt. Je krijgt begeleiding bij het filmen en monteren in een montage-
programma op de computer. Per videoworkshop van maximaal 6 men-
sen: 500 euro. Dit is inclusief werving, voorbereiding en gebruikmaken 
van montage-software. Het meest ideaal is om per groep 2 workshops 
te doen, een start- en eindworkshop. In de eerste workshop: filmen en 
starten met montage. In de eindworkshop: eindmontage maken en el-
kaars werk bespreken.

Ontmoetingshoek Alberickstraat/ Azaleastraat - € 1.500

Picknicktafel plaatsen zodat bewoners uit de hoogbouw en laagbouw 
elkaar kunnen treffen.



Intercultureel dineren - € 5.000

Intercultureel dineren op het Blariacumcollege. Blariacumcollege staat 
in het teken van verbinding en heeft zich al vele jaren bewezen als een 
uitstekende en sterke verbindingsfactor. Hoe hechter die verbinding, 
hoe beter wij als samenleving in staat zijn om ongelijkwaardigheid in 
onze stad tegen kunnen gaan. Het thema horende bij het intercultureel 
diner is Diversiteit en Interculturaliteit. Tijdens deze avond wordt in Oos-
terse sferen gezamenlijk een intercultureel diner genuttigd en wordt er 
in een open debat gesproken over mooie en minder leuke ontwikkelin-
gen die iedereen aangaan. We besteden op deze manier aandacht aan 
de verschillende lagen van de bevolking. Tijdens de avond staat respect 
voor de medemens centraal en de bijeenkomst wordt traditiegetrouw 
weer afgesloten met een luchtige sketch. Ons doel is om middels een 
dergelijke bijeenkomst de kennis over diverse culturen te vergroten en 
zo tot ‘verbinding’ te komen tussen de verschillende bevolkingslagen.

Deze positieve uitkomsten zullen hopelijk dan weer leiden tot  vrucht-
bare acties. Enkele jaren geleden heeft onze school bijgedragen aan 
een ontmoeting tussen vluchtelingen en buurtbewoners waarbij de 
vluchtelingen hun verhalen konden doen en zij lieten weten zich enorm 
gesteund te voelen door mede-stadsgenoten. Het mooie aan een der-
gelijke bijeenkomst is dat deze toegankelijk is voor iedereen: buurtbe-
woners, organisaties, overheid en overige geïnteresseerden.



OUDEREN > beschikbaar budget € 3.269

Beweegtoestellen voor senioren - € 3.269

Voor ontmoeting en beweging voor senioren, speciale beweegtoestel-
len in de wijk plaatsen . De locatie zal in overleg met de initiatiefnemer 
en omwonenden bepaald worden.



SPORT EN BEWEGEN > beschikbaar budget € 4.038

Bijdrage voor nieuwe voetbaldoelen trapveld Sparrenstraat 
€ 4.038

Wij vragen een bijdrage voor nieuwe voetbaldoelen om het trapveld 
aan de Sparrenstraat op te knappen, want de kinderen hier spelen op 
slechte velden.



VEILIGHEID > beschikbaar budget € 14.615

Buurtpreventie team - € 3.000

Het opzetten van een buurtpreventieteam met vrijwillige wijkbewoners. 
De opstart gebeurt in overleg met de wijkagent van de politie, de straat-
coaches en de wijk-boa van de gemeente. De vrijwillige wijkbewoners 
worden getraind door een gespecialiseerd bureau en worden voorzien 
van herkenbare kleding (hesjes).



Veilig Spelen - Nieuw hekwerk speeltuin Gosewijnstraat € 7.500

De speeltuin Gosewijnstraat is opgeknapt maar de veiligheid is hiermee 
nog niet gerealiseerd. Ons doel is om een liefdevolle en veilige omge-
ving te realiseren zodat de speeltuin een interculturele ontmoetings-
plek blijft voor jong en oud. Wij als ouders/verzorgers, opa’s & oma’s 
maken ons zorgen over het verouderde hekwerk. De speeltuin is vanuit 
vele hoeken bereikbaar zoals via de Eindhovenseweg, Alberickstraat, 
Gosewijnstraat en Verbindingstraat. Vanuit de Eindhovenseweg/Albe-
rickstraat krijgen we veel hangjongeren/ouderen die over het hekwerk 
springen. Dag of nacht het maakt niets uit. Ze eten en drinken en laten 
hun rommel liggen. Ook worden regelmatig de speeltoestellen beklad 
met vervelende teksten. Als het hekwerk hoger is dan zijn ze verplicht 
om vanuit de Gosewijnstraat of Verbindingstraat de speeltuin te be-
treden. De bewoners hebben hierdoor meer controle/zicht en kunnen 
personen daarop aanspreken of zelfs een wijkagent benaderen. Daar-
naast is het ook een stuk veiliger voor kinderen als ze aan het spelen 
zijn. Iedereen is verplicht om via 1 ingang de speeltuin te betreden. Een 
ander probleem is het voetballen. De bal kan tijdens het voetballen te 
hoog gegooid worden en makkelijk de weg opschieten. Het nieuwe hek-
werk gaat ervoor zorgen dat wij ons meer veilig gaan voelen en kin-
deren zorgeloos kunnen spelen zonder dat er onbevoegden makkelijk 
het speeltuin kunnen betreden en tijdens het spelen gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan.



VERKEER > beschikbaar budget € 12.692

Verkeersveiligheid Burg. Coenegrachtstraat - € 2.500

In de Burg. Coenegrachtstraat is veel overlast van hardrijders vanuit de 
richting van het winkelcentrum. Om dit aan te pakken willen we van de 
Burg. Coenegrachtstraat een éénrichtingsstraat maken (richting winkel-
centrum) en een drempel in de straat aanleggen.

Versmalling Drie Decembersingel /verbreding stoep bij 
Mikado - € 12.692

Aan de Drie Decembersingel bij de Mikado wordt hard gereden en ont-
staan onveilige verkeerssituaties. Door de stoep bij de Mikado te verbre-
den, wordt de Drie Decembersingel bij de school smaller, waardoor het 
verkeer gedwongen wordt om rustiger te rijden.



Drempel Vastenavondkampstraat - € 6.000

Op de Vastenavondkampstraat wordt hard gereden. Om dit aan te 
pakken willen we een extra drempel aan laten leggen op de Vasten-
avondkampstraat tussen de rotonde aan de Burg. Gommansstraat en 
de kruising Vastenavondkampstraat/Da Costastraat/Lijnsenstraat.



VOORZIENINGEN > beschikbaar budget € 6.538

Hekwerk + looppad voor speeltuin Azaleastraat - € 4.700 

Het plaatsen van een laag hekwerk rond het speeltuintje op de kruising 
Azaleastraat / Alberickstraat en een betegeld looppad. Dit om kinde-
ren niet tussen de hondenpoep te laten spelen. Het hele veldje ligt be-
zaaid met poep waardoor je bijna niet naar het speeltuintje kunt lopen 
zonder in de poep te stappen.

Extra verlichting speeltuin Geresstraat - € 1.250

Plaats een extra lantaarnpaal bij de bankjes in de speeltuin aan de Ge-
resstraat, zodat we beter in de gaten kunnen houden wie zich daar ‘s 
avonds ophoudt.



Fietsenstalling Geresstraat - € 6.000

Rondslingerende fietsen blokkeren de toegang tot de ondergrondse 
containers. Het idee is om een fietsenstalling aan te leggen, zodat alle 
fietsen netjes gestald kunnen worden.






